
Zarządzenie Nľ 10/2021

Buľmĺstrza Miasta Łuków
z dnĺa 19 stycznia 202l r,

w spľawie ustalenia haľmonogľamu oraz szczegółowych termĺnów dokonywania czynności
w postępowaniu ľekľutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach
podstawowych pľowadzonych przez Miasto Łukĺĺw

Na podstawie aľt. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z2020r.poz.]I3zezm')art. 154ust. 1pkt 1ustawyzdnia 14gľudnia2016r' Prawo
oświatowe (Dz. U' z 2020r. poz. 9l0 ze Zm.), $ 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 2l sierpnia 2019 r. w spľawie przepľowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centľów
(Dz.U. z2019 r. poz. 1737), zaruądzam co następuje;

s1.

Ustalam harmonogram oraz szczegőłowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu

ľekrutacyjnym oraz uzupełniającym w szkołach podstawowych pľowadzonych pÍZeZ Miasto
Łuków na ľok szkolny 202112022:

Lp. Rodzaj czynnoścĺ Termin w postępowaniu
rekľutacvinvm

Teľmin w postępowaniu
uzupelnĺaiacvm

I

Podanie do publicznej wiadomości przez
dyrektora szkoły podstawowej
ogólnodostęp nej z oďdzíałem sportowym
informacji o sporcie, w którym odbywa
się szkolenie w danym oddzíalę.

do 28,02.2021 r do 28.02.2021 r

2
ZłoŻenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wÍaz z dokumęntami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kľyteľiów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

od 15.03.2021 r
do 09.04.2021 r

od 17 .05.2021 r
do 28,05.2021 r

od 15.03.2021 r.

do 02.04.202\ r.
(szkoły przeprow adzające

próbę sprawności)

ođ 17.05.2021 r
do 21.05.2021 r

J
P rzeprow adzenie prób sprawności
ťĺzy cznej dla kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do oddziafu Sportowego.
Uwaga:
Do próby sprawności ťlzyczĺej
pľzystępują tylko ci kandydaci, ktőrzy
posiadają bardzo dobry stan zdrowia
potwieľdzony orzeczęnięm wydanym
przez lekar za podstawowej op ieki
zdrowotnei.

od07.04,2021 r
do 09.04.2021 r

24.05.2021r

4.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję ľekrutacyjną listy kandydatów,
ktőrzy uzyskali pozytywl1ę wyniki pľób
sprawności ťlzyczĺej.

12.04.2021r 28.05.2021r



5
Weryľrkacja przez komisję ľekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów
potwierdzaj ących spełnianie przez
kandydata kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyj nym.

ďo 16.04.202l r do 0'7.06.2021 r

6.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
nięzakwalifikowanych.

26.04.202r r r1.06.2021r

7
Potwierdzenię przęz rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia.

do 10.05.2021 r do 14.06.2021r

8
Podanię do publicznej wiadomości pľzez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

14.05.2021r t7.06.2021 r

s2.

Wykonanie zarządze11ia powierzam dyľektoľom szkół podstawowych, dla których oľganem

prowadząc\ľn jest Miasto Łuków'

s3.

Zarządzenie wchodzi w Życíe z dniem podpisania.

Miasta
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